
São aquelas causadas pela ingestão de alimentos e água

contaminados. Existem mais de 250 tipos de DTA no mundo,

sendo a maioria delas causadas por bactérias e suas toxinas, vírus e

parasitas. São uma importante causa de morbidade e mortalidade

em todo o mundo.

ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL

● Salmonella

● Escherichia coli

● Staphylococcus aureus

● Bacillus cereus

● Listeria monocytogenes

● Clostridium botulinum

● Vibrio cholerae

● Vibrio parahaemolyticus

● Rotavírus

● Norovírus

● Vírus da Hepatite A

.

O QUE SÃO DTA? SINTOMAS

COMO OCORRE A CONTAMINAÇÃO DOS 

ALIMENTOS?

 Lavar as mãos com água e sabão regularmente;

 Consumir leite pasteurizado ou esterilizado (UHT);

 Evitar o consumo de carnes cruas e mal cozidas;

Ao comprar um alimento, verifique o prazo de validade,

acondicionamento e as condições físicas (aparência,

consistência, odor, estufamentos ou danos na embalagem);

 Lavar e desinfetar todas as superfícies, utensílios e

equipamentos usados na preparação de alimentos;

 Lavar corretamente frutas e verduras antes do consumo;

 Evitar comer alimentos crus, com exceção das verduras e

frutas com cascas íntegras;

Manter os alimentos fora do alcance de insetos, roedores e

outros animais.

Alimentos perecíveis só podem permanecer em temperatura

ambiente pelo tempo mínimo necessário para sua preparação;

ADQUIRA PRODUTOS INSPECIONADOS QUE  

POSSUAM UM DOS CARIMBOS DE INSPEÇÃO  

OFICIAL

A contaminação dos alimentos pode ocorrer durante o

preparo, armazenamento ou manipulação, quando realizados de

maneira inapropriada. A higienização de equipamentos, utensílios

e ambiente onde os alimentos são preparados também influenciam

para que a contaminação ocorra, por isso devemos tomar cuidado

com a contaminação cruzada!
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São todos os alimentos provenientes dos animais.

Incluindo alimentos como mel, leite, ovos, carnes, queijos e

seus derivados.

Nesses alimentos encontramos: proteínas, carboidratos, ferro,

sódio, ômega 3 e 6, vitaminas, cálcio, magnésio, potássio,

fósforo, entre outros nutrientes.
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Podem variar de acordo com o tipo de microrganismo e

toxina presente no alimento, com o estado de saúde (imunidade)

da pessoa que ingere o alimento contaminado e a quantidade de

alimento ingerido.

PRINCIPAIS CAUSADORES DE DTA

MEL

DOENÇAS TRANSMITIDAS PELOS ALIMENTOS (DTA):

Você é o que você come!

Fonte:Prefeitura de Iguatemi-MS Fonte: tiliasnews.com Fonte:g1.globo.com


